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O 1º desafio de Ligas Acadêmicas do Colégio Brasileiro de Cirurgia e
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CBCTBMF) ocorrerá de forma remota por meio da
plataforma Zoom no dia 04 de dezembro de 2021, a partir das 13:30 h do horário de
Brasília.
Para a participação do desafio somente as ligas que estão credenciadas no
CBCTBMF poderão se inscrever no evento, as quais se encontram no link:
https://www.bucomaxilo.org.br/site/ligas-academicas-credenciadas-pelo-colegiobrasileiro.php .
Para a inscrição, cada liga deverá enviar um email para a secretaria do Colégio
Brasileiro de CTBMF (secretaria@bucomaxilo.org.br) e, esse email continuará sendo
utilizado durante a dinâmica do evento no dia 04/12. Para isso, esse email deve conter na
sua composição detalhes que identifique a liga que o compõe, por exemplo, a Liga do
CBCTBMF (liga.colegioctbmf@gmail.com). Este é um mero exemplo, não precisa
seguir esta formatação, entretanto para facilitar alguns formulários (“Forms”) da
plataforma google, solicitamos que o email seja da mesma plataforma (“gmail”). O email
deverá estar com o assunto: “Inscrição no Desafio de Ligas: xx nome da Liga”.
No corpo do texto desse email deve constar o nome da liga acadêmica, digitar
novamente o email de contato para o controle do evento e também um número de contato
telefônico que contenha o aplicativo Whatsapp para que durante o evento qualquer
necessidade de contanto seja necessário numa falha da internet, a organização tenha outro
meio rápido de comunicação com os membros ligantes do desafio. Em seguida, nome
completo de dois alunos de graduação ligantes que representarão a sua liga no Desafio.
É importante ressaltar que somente esses representantes irão participar do desafio
e

que

não

poderá

ter

o

auxílio

dos

pós-graduandos

(residentes

ou

mestrandos/doutorandos), mesmos que pertencentes das ligas. Para isso, cada sala online
terá um time de jurados do desafio para esse julgamento. Cada liga durante o desafio
deverá se preparar com dois dispositivos ligados no link do desafio, por meio da
plataforma zoom, sendo que um desses deverá estar com o microfone e o som do
dispositivo “MUTADO” para não emitir eco no vídeo. Assim, uma câmera deverá
transmitir a chamada de forma “frontal”, enquanto a segunda, deverá ser no sentido
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“Póstero-anterior” (“traseiro”). Portanto, os jurados terão a visão de toda a sala, inclusive
da plateia se houver juntamente com os competidores do desafio.
As inscrições serão recebidas até o dia 26/11/2021 as 17 horas do horário de
Brasília. Até o dia 03/12/2021, o email de cada liga receberá o link do zoom com a sala
virtual principal do Desafio, que iniciará as 13:30 do dia 04/12/2021.
O desafio irá conter 14 etapas, semelhantemente a um “Caça Tesouro”, em que
online cada etapa irá prosseguir com a composição dos 14 ossos do Viscerocrânio, até a
última liga que ficará na 14ª etapa e vencerá o Desafio. As demais salas virtuais referentes
as etapas que forem avançando e os formulários terão as orientações e envio durante o
Desafio.
Qualquer dúvida, estamos a disposição para ajudá-los a compreender e esperamos
a todos no próximo dia 04/12.
Léo Faverani - whats app (18) 99757 7610)
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